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වත්මන් විනිමය අනුපාතික සැකැස්ම: 

පසුබිම, මේ දක්වා ඇතිවූ ධනාත්මක බලපෑම සහ අපේක්ෂිත ප්රතිඵල 

 

මෙෙ සටහන ෙඟින් ෙහජනතාවට වත්ෙන් විනිෙය අනුපාතික සැකැස්මේ පසුබිෙ, මේ 

වනවිටත් එමඟින් සිදු වී ඇති ධනාත්ෙක බලපෑෙ සහ ඉදිරි කාලසීොව තුළ අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල පැහැදිලි කිරීෙට අදහස් මකමේ. 

 

මේ වන විට රට අතිශය අභිමයෝගාත්ෙක ආේික තත්ත්වයන්ට මුහුණ මදමින් සිටින 

අතර ඉතිහාසමේ දරුණුතෙ මගවුේ තුලන අර්බුදයද අත්විදිමින් සිටී. මේශීය විමේශ 

විනිෙය මවළදමපාමළහි ද්රවශීලතාවය අඩු වීෙ හමුමේ විනිෙය අනුපාතිකය මවත වූ දැඩි 

අවප්රොණය වීමේ පීඩනය මේතුමවන්, විනිෙය අනුපාතිකමයහි විශාල අවප්රොණය වීෙ 

ෙඟින් සොජයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑේ සේබන්ධව අවධානය මයාමුවීම   ෙධයමේ, 

මවළදමපාමළහි පැවති විනිමය අනුපාතිකයන් සමඟ සැසදීමේ දී, 2022 වසමේ ොේතු ෙස 

මුල සිට විනිෙය අනුපාතිකමයහි ක්රොනුකූල ගැලපීෙක්ෂ සදහා ඉඩ හරින ලදී. මකමස් 

මවතත්, මේශීය විමේශ විනිෙය මවළදමපාළ තුළ පැවති ද්රවශීලතා පීඩන මෙන්ෙ 

මවළදමපාළ පාදක නිවැරදි කිරීමේ ප්රොදය පිළිබිඹු කරමින් විනිෙය අනුපාතිකමයහි 

නෙයශීලීභාවය සඳහා නිසි ගැලපීමක් සැලසීමෙන් පසුව, මුල් අවස්ථාමේදීම මවළදමපාළ 

බලමේග හමුමේ විනිෙය අනුපාතිකය නිසි ෙට්ටෙ ඉක්ෂෙවා විශාල මලස අවප්රොණය වීෙ 

මේතුමවන් අමේක්ෂිත ප්රතිඵල ලබා ගැනීෙට යේ බාධාවක්ෂ ඇති විය. 2022 වසමේ ොේතු 

ොසමේ දී වැඩි නෙයශීලී බවක්ෂ ලබා දීමෙන් පසුව, ඇතිවූ විනිෙය අනුපාතිකමයහි මෙෙ 

හැසිරීෙ මඟින් පිළිබිඹු කරනුමේ මගවුේ තුලනමේ අේුදකාරී තත්ත්වයන් යටමත් එහි 

නෙයශීලීභාවයට ඉඩ දීමේදී ප්රමේශේකාරීව ක්රියාොේග මපළ ගැස්වීමේ අවශයතාවයයි. 

 

අධික මලස අවප්රොණය වීමෙන් පසුව, ආනයනික මිල ගණන් හරහා උේධෙනය සැලකිය 

යුතු මලස මේගවත් වූ අතර, අමනකුත් භාණ්ඩ හා මස්වා ෙතද එවැනි අධික මලස 

අවප්රොණය වීමේ මදවන වටමේ බලපෑේ පසුව නිරීක්ෂෂණය විය. තවද, මේශීය විමේශ 

විනිෙය මවළඳමපාමේ පවතින උග්ර විමේශ විනිෙය හිඟය මෙන්ෙ, විනිෙය අනුපාතිකමේ 

අඛණ්ඩ අවප්රොණයවීෙ සෙඟ, විනිෙය අනුපාතිකය තවදුරටත් අවප්රොණයවනු ඇතැයි 

ද, අවිධිෙත් මවළඳමපාළ තුළ විනිෙය අනුපාතිකය සඳහා අධි මිළක්ෂ ලැමබනු ඇතැයි ද වන 

අමේක්ෂෂාවන් හමුමේ විමේශ විනිෙය හිමියන් විසින් විමේශ විනිෙය පරිවේතනය කිරීේ 

ප්රොද වූ අතර, එෙඟින් විනිෙය අනුපාතිකය ෙත තවදුරටත් අඛණ්ඩ පීඩනයක්ෂ ඇති විය. 

මේ අතර, අවිධිෙත් මවළඳමපාමේ විමේශ විනිෙය සඳහා ඇති අධික ඉල්ලුෙ බැැංකු 

පේධතිමයන් පිටත ඉහළ යන ආනයන ඉල්ලුෙ අේධ මූලයකරණය කිරීෙට මයාදා ගැනීම 

විනිෙය අනුපාතිකය ෙත තවදුරටත් පීඩනය ඇති කිරීමට මේතු වී ඇති අතර එය බැැංකු 

පද්ධතිය මත ඇති පීඩනය ඉහළ යෑමට ද මේතු වී ඇත. විනිෙය අනුපාතිකවල මෙෙ 

සැලකිය යුතු අස්ථාවරත්වය මේතුමවන් අන්තේ බැැංකු විනිෙය අනුපාතික මෙන්ෙ 

පාරිමභෝගික ගැණුේ හා විකුණුේ අනුපාත අනමේක්ිතව ඉහළ ගිය අතර, විනිෙය 

අනුපාතිකය ෙත අහිතකර සෙමේක්ෂෂණ බලපෑේ ඇති විය. 

සන්නිපේදන පදපාර්තපේන්ුව 
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මෙෙ පසුබිෙ මත, විනිමය අනුපතිකමයහි අවප්රොණය වීෙ හා අධික අස්ථාවරත්වය සීො 

කිරීෙ අවශය විය. එමස් මනාවන්මන් නේ, මේ මොමහාමත් රට මුහුණ මදන මගවුේ තුලන 

අේුදමේ බරපතලකෙ සැලකිල්ලලට ගත් කළ, විනිෙය අනුපාතිකමේ එවැනි අසීමිත 

අවප්රොණයවීම සෙස්ත සාේව ආේික ස්ථාවරත්වයට අතිශයින්ෙ අහිතකර බලපෑෙක්ෂ 

ඇති කිරීෙට මේතු විය හැකිය. තව දුරටත්, බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකුවල භාණ්ඩාගාර 

ප්රධානීන් සෙඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී අන්තේ බැැංකු මවමළඳමපාළ එතැන් විනිෙය 

අනුපාතිකය තීරණය කිරීම වාණිජ බැැංකු ෙඟින් සිදු කළද, විනිෙය අනුපාතිකමයහි 

විචලනයන් පිළිබඳව ෙහ බැැංකුමවන් මවළඳමපාළට යේ ෙග මපන්වීෙක්ෂ අවශය බව 

අවධාරණය කරන ලදී. 

 

මවමළදමපාළ හවුල් කරුවන්මේ  අදහස් ලබාගනිමින් මපර දින අන්තේ බැැංකු 

මවළඳමපාමේ තීරණය වූ විනිෙය අනුපාතිකය ෙත පදනේව, මහා බැැංකුව විසින්  2022 

වසමේ ෙැයි ෙස 13වැනි දින සිට සියුෙ බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකුවලට විචලන ෙට්ටෙ 

(මදපසටෙ අදාළ විචලන සීො ඉඩ හැරීේ සෙඟ) පිළිබඳව දදනික ොේමගෝපමේශ 

සැපයීෙ ආරේභ කරන ලදී. මෙෙ වැඩපිළිමවළ මබාමහෝ විට ‘ස්ථාවර විනිෙය අනුපාතික’ 

ක්රෙයක්ෂ මලස වැරදි මලස අේථකථනය කරනු ලැුව ද, මෙෙ වේතොන තාවකාලික 

සැකැස්ෙ සහ ස්ථාවර විනිෙය අනුපාතික ක්රමය අතර පැහැදිලි මවනස්කේ තිමේ. ස්ථාවර 

විනිෙය අනුපාතික ක්රෙය යටමත් සාොනයමයන්, ෙහ බැැංකුවක්ෂ විසින් ස්ථාවර ෙධය 

අනුපාතිකය නියෙ කරනු ලබන අතර, වත්ෙන් සැකැස්ෙ යටමත් මවළඳපළ ෙඟින් තීරණය 

වන විචලය එතැන් අනුපාතිකය ෙධය අනුපාතිකය මලස සලකනු ලැමේ. මෙෙ ක්රමය 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ෙඟින්, මෙමතක්ෂ විධිෙත් මවළඳමපාළ සහ අවිධිෙත් මවළඳමපාළවල් 

මදමකහිම විනිෙය අනුපාතිකය තීරණ කිරීමේදී ඉහළ ස්ථායීතාවයක්ෂ ලගාකර ගැනීම 

සහ එහි පැවති අධි ලාභ අවෙ කර ගැනීෙට ද හැකි වූ අතර, එහි ප්රතිඵල පාරිමභෝගික 

ගනුමදනු සඳහා භාවිතා කරන විනිෙය අනුපාතවලින් ද පිළිබිඹු වනු ඇතැයි ද අමේක්ෂෂා 

මකමේ. පාර්බ්වකරුවන්මගන් ලැමබන ප්රතිචාරවලට අනුව, මවළදමපාළ බලමේග සහ 

ආර්බික මූලධර්බම මවනුවට සමමේක්ෂන ෙඟින් වැඩි වශමයන් මමමහයවන ලද විනිමය 

අනුපාතිකමේ අධික විචලනයන් අත්විඳින ලද මපර ක්රමයට සාමේක්ෂව, අඩු විචලනයක් 

සහිත වඩා මහාදින් පුමරෝකථනය කළ හැකි සහ මවමළඳමපාළ බලමේග මගින් 

මමමහයවනු ලබන දැනට පවත්නා විනිමය අනුපාතික ක්රමය පිළිබඳව පුළුල් එකඟතාවක් 

පවතී. 
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අන්තර් බ ැංකු වෙළඳව ොවළේ බර ත බූ සොමොන්ය එත න් විනිමය අනු ොතිකය

(එ.ජ. ව ොලරයට රුපියල්) 
(2022 ම යි 13 සිට අද දක්ෙො)

ෙත්මන් සැකැස්ම යටවත් විනිමය අනු ොතිකය විචලන්ය වීමට ඉ  ඇති න්මුත් 
එම විචලන්යවීවේ ප්රමොණය යේ සීමොෙකට යටත්ෙ සිදුවේ... 
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රජය සහ ෙහ බැැංකුව වත්ෙන් විනිෙය අනුපාත සැලැස්මට සෙගාමීව, විමේශීය අැංශමේ 

නිරීක්ෂෂණය වූ සෙහර අසෙතුලිතතා නිවැරදි කිරීෙ සඳහා අනුපූරක ක්රියාොේග 

කිහිපයක්ෂ ක්රියාවට නැංවා ඇති අතර, එෙඟින් මේශීය විමේශ විනිෙය මවළඳමපාමල්ල 

ස්ථාවරත්වය ලගා කරගත හැකි විය. විවෘත ගිණුේ ක්රෙ සහ භාණ්ඩ විකිණීමෙන් පසු 

මුදල්ල මගවීමේ පදනෙ යටමත් මගවීේ ක්රෙ ෙත පනවා ඇති සීොවන් අවිධිෙත් 

මවළඳමපාමල්ල ක්රියාකාරකේ සීො කිරීෙට උපකාරී වී ඇති අතර, එෙඟින් නිල විනිෙය 

අනුපාතිකය සහ අවිධිෙත් මවළඳපල අනුපාතිකය අතර පරතරය අඩු මේ. ඒ අනුව, 

අවිධිෙත් මවළඳපල ක්රියාකාරකේ නිදහමස් ක්රියාත්ෙක විය හැකි විනිමය ක්රමමේදයකට 

සාමේක්ෂෂව, වත්ෙන් විනිෙය අනුපාත සැකැස්ෙ වඩාත් විශ්වාසදායක යාන්ත්රණයක්ෂ 

මලස සලකනු ලැමේ. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ මලස, නව විනිෙය අනුපාත විධිවිධාන 

හඳුන්වාදීමෙන් පසු බැැංකු පේධතියට විමේශ මස්වා නියුක්තිකයන්මේ මේෂණ ගලා ඒේ 

මේගවත් වී ඇති අතර, ඒවා රුපියල්ල බවට පරිවේතනය කිරීේ වැඩි වී ඇත. ශ්රී ලැංකා 

මේගුමේ තාවකාලික දත්ත වලට අනුව ආනයන වියදේ, 2022 වසමර්බ අමේල්ල ොසයට 

සාමේක්ෂෂව 2022 වසමර්බ ෙැයි ොසමේදී කැපී මපමනන මලස අඩු වී ඇත. ආනයන වියදේ 

අඩු වුවද, ඉදිරි කාලය තුළ බහුපාේශ්වික සහ ේවිපාේශ්වික මූලාශ්රවලින් බැැංකු පේධතිය 

මවත වන අමේක්ෂිත ගලා ඒේ සෙඟ මවමළදමපාමලන් අතයවශය භාණ්ඩ ලබා ගත හැකි 

බව සුරක්ෂිත කිරීෙට ගත හැකි සෑෙ පියවරක්ෂෙ ගනු ලැමේ. 2022 වසමර්බ ොේතු ොසමේ 

දී විනිෙය අනුපාතිකය ඉහල මලස අවප්රමාණය වීම අනුව, හදිසි මනාවන ආනයනයන් 

මත වන වියදේ අඩුවීමත්, විමද්ශ මස්වා නියුක්තිකයන්මේ මේෂණ සදහා භාණ්ඩ හා 

මස්වා අපනයන ආදායම වැඩිවීම ෙඟින් බැැංකු පද්ධතියට ලැමබන ගලා ඒේ වැඩි වීමත් 

සෙඟ තවදුරටත් මවළඳමපාළ පදනේ වූ නිවැරදි කිරීෙක්ෂ අමේක්ෂෂා මකමේ. 

 

මේශීය විමේශ විනිෙය මවමළඳමපාමේ මෙෙ වර්බධනයන්, අමනකුත් බහුපාේශ්වික සහ 

ේවිපාේශ්වික හවුල්ලකරුවන්මගන් මූලය පහසුකේ ලබා ගැනීෙ සඳහා වන සාකච්ඡා ද, 

අරමුදල්ල ලබාගැනීම පිළිබඳ ජාතයන්තර මූලය අරමුදල (IMF) සෙඟ කාේය ෙණ්ඩල 

ෙට්ටමේ ගිවිසුෙකට එළඹීමේ ප්රගතිය ෙඟින් තවදුරටත් තහවුරු වනු ඇතැයි අමේක්ෂෂා 

මකමේ. දැනට පවතින විනිෙය අනුපාතික සැකැස්ෙ කලින් කලට සොමලෝචනය කරන 

බවත්, අමේක්ිත විමද්ශ විනිමය ගලා ඒේ සමග මවළඳමපාළ විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට 

පත් වූ පසු, අවශය වන්මන්නේ විනිමය අනුපාතිකය තවදුරටත් නෙයශීලී වීෙට ඉඩ 

සලසන බවටත්  ෙහ බැැංකුව නැවත අවධාරණය කිරීෙට කැෙතිය. 


